
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DA POLÍTICA FISCAL NO GOVERNO LULA E DILMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

VANESSA DOS SANTOS PESSANHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes  

2017 



VANESSA DOS SANTOS PESSANHA 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DA POLÍTICA FISCAL NO GOVERNO LULA E DILMA 

 

 

 

Monografia apresentada ao 

Departamento de Ciências Econômicas 

do Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Ciências Econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Adriano Vilela Sampaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 



VANESSA DOS SANTOS PESSANHA 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DA POLÍTICA FISCAL NO GOVERNO LULA E DILMA 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao 

Departamento de Ciências Econômicas 

do Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Ciências Econômicas. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Adriano Vilela Sampaio - Orientador 

Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Santos Tostes 

Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________ 

Prof.ª Dr. Breno Augusto da Silva e Silva 

Universidade Federal Fluminense  

 



AGRADECIMENTOS 

Sou grata primeiramente a Deus, que me abençoou com a oportunidade de 

ingressar e concluir o ensino superior.  

 Aos meus pais e meu irmão por me darem o apoio e o incentivo necessário para 

concluir esta etapa, sempre querendo o melhor para mim. Sem eles eu não teria chegado 

onde estou hoje. 

 Ao meu noivo que pacientemente sempre esteve ao meu lado me apoiando, me 

encorajando e me dizendo para não desistir. 

 Agradeço ao Prof. Adriano Vilela Sampaio pela excelente orientação, pela 

paciência e encorajamento, e especialmente, pelo conhecimento transmitido, que juntos 

tornaram possível a realização desta monografia. 

 Aos poucos familiares que estiveram ao meu lado durante esta jornada me 

incentivando. 

 Aos amigos que tenho e aos que fiz na UFF, que tornaram esta jornada menos 

árdua cheia de momentos inesquecíveis, e que certamente os levarei para a vida. 

 Finalmente, agradeço a todo corpo docente do Departamento de Economia da 

UFF, pelo aprendizado e apoio ao longo da graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O uso da política fiscal esteve em segundo plano na maioria dos países centrais e 

emergentes após 1945 até o ano de 1970, por causa da superioridade atribuída à política 

monetária como meio de intervir na economia em períodos de expansão e contração. O 

que se observa na economia brasileira a partir de 2003, é o uso da política fiscal como 

meio para movimentar a economia, que em diferentes períodos obteve uma deterioração 

nos indicadores fiscais. Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar quais fatores 

estariam incidindo sobre os indicadores fiscais da economia brasileira promovendo sua 

deterioração. A hipótese a ser testada no trabalho é que os indicadores fiscais da 

economia brasileira sofreram uma queda em 2008/2009 por conta de reflexos da crise 

internacional de 2008. Mas a piora nos indicadores fiscais recentes, especificamente de 

2013 ao ano de 2016, se deu por decisões políticas no governo Dilma. Observou-se 

ainda neste trabalho, que a causa da recente deterioração nos indicadores fiscais 

brasileiros não pode ser atribuída apenas a decisões políticas internas, dado que, fatores 

externos também podem influenciar de forma negativa os indicadores fiscais. 

 

ABSTRACT 

The use of fiscal policy played a central role in most central and emerging countries 

after 1945 until 1970 because of the superiority accorded to monetary policy as a means 

of intervening in the economy in times of expansion and contraction. What has been 

observed in the Brazilian economy since 2003 is the use of fiscal policy as a means to 

move the economy, which in different periods has deteriorated fiscal indicators. With 

this, the objective of this work is to analyze which factors would be affecting the fiscal 

indicators of the Brazilian economy, promoting their deterioration. The hypothesis to be 

tested in the work is that the fiscal indicators of the Brazilian economy suffered a 

decrease in 2008/2009 due to reflections of the international crisis of 2008. But the 

worsening in the recent fiscal indicators, specifically from 2013 to the year 2016, 

occurred by political decisions in the Dilma government. It was also observed in this 

study, that the cause of the recent deterioration in Brazilian fiscal indicators can’t be 

attributed only to internal political decisions, since external factors can also negatively 

influence the fiscal indicators. 
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INTRODUÇÃO 

A visão de Keynes da política fiscal guiou a política econômica de muitas 

economias de 1945 até 1970. Nesta visão, a política fiscal tinha como objetivo o 

crescimento da economia no longo prazo, através de intervenções do governo para fixar 

as expectativas dos agentes econômicos com o propósito de sinalizar o esforço do 

governo em manter a economia próxima ao pleno emprego. Ou seja, o governo atuaria 

sobre a demanda agregada, especificamente sobre o investimento e o consumo, 

ancorando os gastos públicos e encorajando os investidores. 

 Essa visão foi posta à prova na crise de 1970, quando a relação dívida/PIB se 

eleva subitamente, fazendo com que a posição da política fiscal sofresse uma mudança, 

que culminou na manutenção da sustentabilidade da dívida pública como objetivo 

central e o seu uso em casos “especiais”, tais como, em períodos de crise e no 

esgotamento de instrumentos de política monetária. A política fiscal estaria atrelada a 

partir de então a atuar de forma estabilizadora, de forma a agir sempre em resposta às 

expectativas de risco dos agentes na economia e sobre o comportamento de variáveis 

que influenciam diretamente a relação dívida/PIB.  

 A partir de 2003, no Brasil, durante o governo do presidente Lula, pode-se ver a 

importância que a política fiscal teve, não apenas em adoções de medidas que tinham 

como propósito o equilíbrio da economia tanto através de reformas ou minirreformas 

que visavam aumentar a receita do governo, como também, o seu uso para conter a crise 

financeira internacional de 2008. É importante salientar que, o impacto da crise pode ter 

sido menor devido à intensificação no uso da política fiscal para contornar a crise. A 

consequência da crise e de algumas medidas culminou na deterioração dos indicadores 

fiscais da economia brasileira no final de 2008 e se perpetuou até 2010. 

 A partir de 2010, Dilma Rousseff é escolhida como presidente, prometendo 

seguir os mesmos passos de Lula. A então presidente, também decide dar um papel de 

destaque a política fiscal na economia brasileira com uma série de medidas para 

aumentar a competitividade econômica, principalmente via indústria, reaquecendo a 

economia. Para isso, o governo decide realizar desonerações tributárias, muitas delas 

incluídas no Plano Brasil Maior, a fim de atrair capital privado, pois, para o governo o 

desenvolvimento estaria atrelado à recuperação industrial. Até o ano de 2013, o governo 

Dilma conseguiu alçar um determinado crescimento, porém, a partir do mesmo ano, há 
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uma deterioração nos indicadores fiscais da economia brasileira até o período recente 

(2016). 

 A importância que a política fiscal teve e tem na economia brasileira é 

indubitável, sendo necessário analisar a dinâmica da política fiscal brasileira no governo 

Lula e Dilma, com o objetivo geral de investigar quais fatores estariam influenciando 

negativamente os indicadores fiscais da economia brasileira que se mostravam bons até 

o período recente, mas sofreram uma rápida e intensa deterioração. E, para alcançar tal 

objetivo, as análises serão baseadas em dados disponíveis pelo Banco Central do Brasil 

(Bacen), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Receita Federal, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Fazenda e outros órgãos. 

 A hipótese a ser testada no trabalho é que a deterioração dos indicadores fiscais 

na economia brasileira de 2008 a 2010 ocorreu por causa de reflexos da crise financeira 

internacional, mas, a deterioração nos indicadores fiscais recentes da economia 

brasileira, se deu não só por decisões de políticas econômicas, como também, pela 

própria crise econômica (recessão). 

 Para tal fim, além da apresentação na introdução, o trabalho possui três 

capítulos. O primeiro capítulo visa analisar através de leituras bibliográficas algumas 

visões teóricas, assim como críticas a respeito da política fiscal com concepções 

keynesianas, que até antes da crise de 1970 eram aceitas em vários países, e a 

neoclássica, com intuito de mostrar o papel da política fiscal e suas características 

dentro de cada visão. 

 No segundo capítulo, serão analisadas as decisões de políticas fiscais nos 

governos Lula e Dilma, tomando como base a revisão de literatura, buscando identificar 

quais fatores dentro de um contexto de decisões políticas, estariam pressionando os 

indicadores fiscais negativamente, assumidos na hipótese deste trabalho. 

 Finalmente, no último capítulo, serão analisados dados que mostrem a evolução 

dos indicadores fiscais na economia brasileira de 2003 a 2016, a fim de buscar 

explicações sobre quais fatores estariam causando a piora dos mesmos. 
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1- VISÕES TEÓRICAS DA POLÍTICA FISCAL 

Este capítulo propõe a análise de diferentes visões teóricas a respeito da política 

fiscal. Para tal, serão apresentadas as teorias keynesianas e suas críticas, como também a 

visão teórica neoclássica da política fiscal, enfatizando suas características principais. 

1.1 - A visão da política fiscal em Keynes 

A visão do papel da política fiscal mudou pouco desde que Keynes (1936, apud 

Lopreato 2014, p. 02) lhe atribuiu lugar de destaque como um instrumento responsável 

por manter o crescimento de médio a longo prazo, garantindo condições favoráveis à 

expansão da renda e do emprego. 

Para Keynes, o governo deveria intervir ativamente na economia para sustentar a 

demanda efetiva nos períodos de incerteza em que os agentes privados expõem sua 

preferência pela liquidez e retraem seus investimentos próprios. Ademais, a política 

fiscal também poderia ser utilizada como mecanismo de distribuição de renda, 

intensificando o efeito multiplicador dos gastos públicos por meio da tributação dos 

mais ricos e de transferências fiscais para as camadas da população com maior 

propensão marginal a consumir (GOBETTI, 2008). 

Terra e Ferrari Filho (2010) argumentam que na TG (Teoria Geral do Emprego, 

Juros e Moeda) de Keynes, o papel da política fiscal estaria intrinsecamente ligado à 

demanda agregada na economia, ou melhor, sobre o investimento (tanto público quanto 

privado) e o consumo. Tal política serviria de âncora não apenas para os gastos 

públicos, mas também para a política de tributação. Os autores destacam que em sua 

visão a política fiscal serve de encorajamento para os investidores, dado que, com uma 

intervenção estatal por meio da política fiscal, é de certo esperar que os investidores 

reajam positivamente à intervenção, traduzindo-o como um esforço do governo para 

manter uma economia próxima ao pleno emprego. 

Para Carvalho (2008) em condições favoráveis, Keynes considerou a 

possibilidade de a política fiscal ter um efeito até mesmo de maneira informal, ou seja, 

com um simples anúncio do Estado informando à sociedade que ele estaria preparado 

para suprir qualquer incapacidade da demanda agregada com um pacote de 

investimentos públicos, elevaria a confiança dos investidores sendo o suficiente para 

recuperar as expectativas dos empresários levando-os a recuperar o nível de produção e 

de investimento congruente com o pleno emprego. Porém, esta consideração não 
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passava de algo meramente improvável, ao qual, após ter reconhecido que tal 

funcionalismo seria improvável, retornou sua atenção para o impacto dos gastos 

públicos. 

Segundo Terra e Ferrari Filho (2010), a administração dos gastos públicos na 

perspectiva keynesiana constituía-se em dois tipos de orçamentos: o de capital e o 

corrente. O orçamento corrente correspondia a um fundo com recursos necessários para 

a manutenção de serviços básicos fornecidos pelo Estado para a sociedade tais como: 

saúde pública, infra-estrutura, previdência social, educação, defesa nacional, entre 

outros. Keynes acreditava que o orçamento corrente funcionaria como estabilizador 

automático dos ciclos econômicos através de instituições que davam apoio a renda 

nacional em situações adversas da economia, logo, este deveria ser sempre 

superavitário. Já o orçamento de capital, é caracterizado pelas despesas públicas 

relacionada com investimentos produtivos feitos por órgãos públicos ou semipúblicos 

do Estado com o objetivo de executar a manutenção da estabilidade do sistema 

econômico, tendo em vista regular os ciclos da economia através da elevação no grau de 

racionalidade dos investidores em uma demanda efetiva futura, ou seja, a elevação da 

confiança dos empresários sobre investimentos futuros decididos no presente. Ao 

contrário do que analistas sugerem, a política fiscal keynesiana tem como cerne o 

equilíbrio do orçamento geral, mesmo que no curto prazo se tenha um superávit no 

orçamento corrente e déficit no orçamento de capital. 

Friedman apud Lopreato (2012) em sua literatura inicial destaca a política fiscal 

como meio de se alcançar a estabilidade econômica atrelando ela à política de 

estabilização. Em sua visão, o governo deveria atuar com dois orçamentos: o ideal, 

estável dentro das condições de renda e estabilidade esperada, e o real, que refletiria o 

quadro econômico do período em questão, responsável por regular a quantidade de 

oferta de moeda garantindo uma política de estabilização. O sistema tributário e os 

gastos públicos deveriam ser compostos de modo que mantivessem o orçamento 

balanceado, incluindo as transferências, que mesmo no período previsto na economia de 

renda e de emprego, evitariam modificações na quantidade de moeda. No momento em 

que não fosse verificado o nível provável de renda e emprego, as transferências do 

governo se elevariam automaticamente, e em resposta a um aumento do nível de 

desemprego, alteraria o resultado fiscal e geraria déficits responsáveis pela ampliação 

do volume de moeda, que teriam consequências sobre a renda nominal (LOPREATO, 

2012).  
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Apesar de Friedman (1948, apud Lopreato, 2012) dar um lugar de destaque a 

política fiscal, e afirmar que o arranjo fiscal seria o fator que determinava as oscilações 

monetárias, ele muda a sua posição em 1996 refutando a contribuição da política fiscal 

no curto prazo, negando qualquer efeito que ela possa ter para atenuar a instabilidade 

macroeconômica, como atribuiu à política monetária a superioridade em relação à 

política fiscal, opondo-se a sua postura adotada em 1948 ao conferir à política fiscal a 

responsabilidade de regular a oferta de moeda. Ele se utiliza de dois argumentos em 

objeção a ação da política fiscal: no primeiro argumento, Friedman considera errônea a 

visão keynesiana de que o déficit seria um fator de estimulo a economia, já que, o seu 

efeito negativo anularia possíveis ganhos com o gasto, e o segundo argumento, 

implicaria o fato de que há uma maior complexidade de se realizar alterações de curto 

prazo na política fiscal se comparada a política monetária, o que traduz em um 

empecilho para a utilização desse instrumento (Ibid). 

O fato de Friedman ter mudado sua posição em relação à política fiscal, não 

significa que ele não veja relevância na política fiscal em outros aspectos, como por 

exemplo, na questão orçamentária, que para ele era a condição que determinava o nível 

dos impostos e parte da renda nacional que iria ser gasta pelo setor público e pelo setor 

privado, além dele ter um efeito significativo sobre a taxa de juros. Porém, ele não 

acreditava na efetividade da política fiscal fosse ela de qualquer tipo como um fator de 

determinação de renda sem que ocorresse juntamente um aumento na quantidade de 

moeda, pois, para ele a oferta de moeda seria o principal fator da variação da renda 

(Ibid). 

O pensamento sobre a política fiscal é modificado e, em Santos (2011), podemos 

ver que é a partir dos acontecimentos iniciados em 1970, com mudanças no contexto 

político-econômico devido à crise das políticas keynesianas que culminaram em baixas 

taxas de crescimento e uma instabilidade financeira. Esta última contribuiu para uma 

crise na economia mundial acarretando uma deterioração nas contas públicas e 

culminando na elevação da relação dívida/PIB nos países centrais. 

Embora Keynes e outros autores keynesianos atribuíssem à política fiscal um 

papel importante dentro da economia, não foi suficiente para evitar criticas ao longo dos 

anos, como Friedman, por exemplo, inclusive, em relação ao controle orçamentário do 

governo, fazendo com que viessem outras correntes de pensamentos teóricos criticando 

o dito “keynesianismo” na política fiscal. 
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1.2 - A visão da política fiscal na teoria Neoclássica 

Na teoria neoclássica, a política monetária passou a ocupar em grande parte o 

papel ativo na gestão da demanda agregada e a política fiscal foi deixada em segundo 

lugar. A ideia de que as medidas fiscais necessitavam de longo prazo para sua 

implementação e possuía baixa efetividade levou a política fiscal a ter outros papéis, aos 

quais, segundo Lopreato: 

A prioridade passou a ser a garantia da sustentabilidade da dívida pública e a 

construção de regras fiscais capazes de assegurar o seu caráter intertemporal, 

a fim de exercer a tarefa de âncora das expectativas de comportamento de 

juros e câmbio. O consenso em torno do uso de medidas fiscais ativas 

restringiu-se a circunstâncias especiais: a adoção de estabilizadores 

automáticos nos momentos de contração do produto ou em tempos de 

choques importantes, em que a política monetária, na situação limite de uso 

da taxa de juros, perde o poder de atuação e abre espaço à ação fiscal 

discricionária, com a ressalva de que o movimento deveria ser revertido o 

mais rápido possível, sob o risco de comprometer a estabilidade. 

(LOPREATO, 2014, p. 2) 

 

A política fiscal é atrelada a sustentabilidade da dívida pública com o 

compromisso de manter o equilíbrio com regras fiscais que atuem tanto no curto quanto 

no longo prazo salvo, algumas circunstâncias em que ela poderia ser utilizada como 

medidas ativas, ou seja, quando fosse necessário o uso como, por exemplo, em uma 

crise econômica ou em um “esgotamento” da política monetária. Tais medidas 

limitaram a política fiscal e reduziram o seu campo de atuação fazendo com que a 

eficácia da política monetária em grandes aspectos se sobrepusesse a tal política. 

Com uma nova forma de enxergar e conduzir efetivamente a política fiscal, as 

proposições da nova síntese neoclássica
1
 foram adotadas pela maioria dos países 

avançados e por alguns países emergentes. A política fiscal passa a ser à base de 

sustentação da economia desses países sob o argumento de que esta criaria condições 

estruturais e facilitaria a atuação da política monetária, e por esse motivo, a sua 

execução deveria ser sustentável, ou seja, a política fiscal era o apoio para a garantia de 

uma política monetária eficiente (SANTOS, 2011). 

Ainda segundo a ótica neoclássica, uma elevação nos gastos do governo elevaria 

no futuro os impostos das famílias fazendo com o que o consumo privado fosse 

reduzido. É importante frisar que, de acordo com essa visão, se há uma elevação nos 

gastos do governo, a consequência seria uma elevação nos impostos que resultaria na 

redução do valor presente das rendas das famílias até que a restrição orçamentária 

                                                 
1
 Consenso entre Novos Clássicos e Novos Keynesianos que dividem a mesma premissa teórica e propõe 

os mesmos tipos de políticas econômicas. 
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intertemporal do governo fosse respeitada. Isto demonstra que, na visão neoclássica, há 

uma correlação negativa entre o consumo privado e o consumo do governo 

(MARQUES JÚNIOR, 2015). 

É importante destacar que o pressuposto da nova síntese neoclássica consiste na 

solvência da situação fiscal como garantia da estabilidade macroeconômica, ou seja, o 

governo tem que ser capaz de honrar os seus compromissos para com a dívida pública. 

Nesta visão, a relação dívida/PIB precisa tender a um patamar que proporcione o 

crescimento potencial do produto e assegure a estabilidade dos preços restringindo seu 

orçamento para evitar a explosão da dívida. Não menos importante, é necessário 

salientar que uma elevação da dívida ao longo do tempo mostra que o governo terá que 

aumentar o superávit primário para estabiliza – lá, o que exigiria um esforço fiscal 

maior no futuro (SANTOS, 2011). 

Pode-se afirmar que a política fiscal na nova concepção de política econômica 

perde sua função estabilizadora para focar na manutenção da sustentabilidade atuando 

sempre em resposta às expectativas de risco dos agentes e sobre o comportamento das 

variáveis que influenciem diretamente na relação dívida/PIB. Com isso, alguns autores
2
 

afirmam que a política fiscal não tem nenhuma autonomia no regime, mas atua como 

pilar para a política econômica garantindo a sustentabilidade da dívida e na forma de 

valorizar o capital privado (SANTOS, 2011). 

Na visão de Lopreato (2006) o princípio da sustentabilidade da dívida dá lugar a 

uma série de incertezas econômicas, particularmente em economias emergentes que 

sofrem com as mudanças constantes no mercado de finança global e com a própria 

instabilidade interna que provocam variações nas taxas de juros, na inflação e no PIB. 

Contudo, o consenso ainda é de que mesmo assim, é preciso assegurar a solvência do 

setor público ampliando o esforço fiscal para impedir que as expectativas sobre a 

política fiscal afetem outras variáveis da economia. 

Não há uma teoria consolidada ou unificada na visão do novo consenso 

macroeconômico (NCM) sobre a política fiscal, existem argumentos que levaram 

autores da visão convencional a um relativo consenso nas vantagens da adoção de 

regras na condução da política monetária e abandonar específicas ações da demanda 

agregada. Os autores do novo consenso macroeconômico acataram a ideia de que os 

dirigentes econômicos devem estar comprometidos com a “regra do jogo” ou “a” 

                                                 
2
 Autores como Lopreato (2006), Arestis e Sawyer (2003b, 2003c), Arestis (2009), Fontana (2009a) apud 

Santos (2011) entre outros. 
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política econômica capaz de validar a cada período as expectativas dos agentes e 

garantir os resultados macroeconômicos desejados, e com isso a política fiscal passa a 

desempenhar um papel responsável pela estabilidade macroeconômica, garantir a 

credibilidade junto ao setor público e assegurar a sustentabilidade das contas públicas. 

(LOPREATO e SANTOS, 2016, p. 6) 

De acordo com Lopreato (2006) há uma concordância em torno da visão 

monetarista que atribui demasiada importância ao controle do déficit público, no que se 

refere à relação da taxa de juros e a expectativa do comportamento das contas públicas. 

Ou seja, há uma expectativa dos agentes em relação à sustentabilidade da dívida pública 

e a determinação do déficit público que é o elo responsável entre a dívida corrente e a 

dívida futura. A influência da política fiscal na determinação da taxa de juros deu 

destaque ao compromisso das autoridades públicas em relação ao controle das dívidas. 

Os agentes, fundamentados em suas expectativas racionais, confiando que haverá uma 

redução no déficit e uma dívida pública sustentável, irão conjecturar uma queda nos 

juros futuros e consequentemente concordarão com juros menores no presente. 
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2. – A POLÍTICA FISCAL NOS GOVERNOS LULA E DILMA 

 

Este capítulo tem o propósito de mostrar as estratégias das políticas fiscais 

adotadas no governo dos presidentes Lula e Dilma, especificamente, no período de 2003 

a 2013. Divididos em três subseções que mostram o cenário econômico referente a dado 

período, inclusive, o período da crise de 2008 que se iniciou nos Estados Unidos da 

América (EUA) impactando vários países, dentre eles o Brasil. 

2.1 - Governo Lula 

Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu primeiro mandato em 2003 mantendo o 

mesmo regime macroeconômico adotado no governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), que consistia em regimes de metas de inflação, superávits 

primários e câmbio flutuante, (Teixeira e Pinto, 2012). Cercado por um contexto de 

desconfiança por parte dos investidores, dado pelos acontecimentos de 2002 que ainda 

se refletiam na economia por conta de depreciações cambiais, contração de linhas 

externas de financiamento e  aumento do prêmio risco-país. (BARBOSA E SOUZA, 

2010) 

Segundo Barbosa e Souza (2010), dentro deste cenário o governo se apressou em 

promover um ajuste macroeconômico a partir de 2003, visando retomar o equilíbrio 

monetário, cambial e fiscal. Para esse ajuste, o governo iniciou elevando a taxa do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) em 26,5% ano, para mostrar o 

compromisso do governo com a inflação. Na área fiscal, o governo elevou a meta de 

resultado primário do setor público de 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB) para 

4,25% do PIB. O esforço fiscal contido no superávit primário ajudaria a reduzir os 

riscos de default
3
, agindo como redutora do risco-país funcionando como elemento 

importante para conquistar a credibilidade.  

O governo Lula realizou duas reformas relevantes, uma minirreforma tributária 

visando aumentar a receita da União para os anos seguintes, e uma reforma 

previdenciária do setor público, a fim de estabilizar o peso desse gasto no orçamento. 

Para isso o governo elevou as alíquotas sobre a Contribuição Financeira da Seguridade 

Social (COFINS) sobre as empresas, que foi elevada de 3% para 4% e a base de cálculo 

                                                 
3
Default: é o descumprimento de qualquer cláusula de um contrato relacionada com credor e devedor. É o 

que caracteriza um “calote”. 

 



17 

 

da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que saltou de 12% para 32% do 

faturamento das empresas prestadoras de serviços que optassem pelo lucro presumido. 

(BARBOSA E SOUZA, 2010) 

Sobre a reforma da previdência do setor público, foi estabelecida uma idade 

mínima para aposentadoria, 55 para mulheres e 60 para homens, o aumento do valor 

teto para a contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a fixação de 

uma alíquota de 11% de contribuição sobre os servidores inativos incidente sobre o 

valor que excede o teto de contribuição. Prorrogou até o ano de 2007 a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), implementou uma alíquota de 

arrecadação tributária com aplicação cumulativa ou não-cumulativa sobre o Programa 

de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social, que cumpriria o papel de elevar a arrecadação federal nos anos seguintes. (Ibid) 

A partir de 2004 a economia brasileira retoma o crescimento econômico devido 

à apreciação cambial, inflação reduzida e queda na taxa básica de juros. Essa retomada 

no crescimento também foi impulsionada pelo cenário externo, o crescimento da 

economia mundial, a recuperação do salário mínimo, o aumento das transferências do 

governo direcionado as famílias mais pobres com a Bolsa Família e Fome Zero, e a 

expansão do crédito. (BARBOSA E SOUZA, 2010) 

Vale ressaltar que em relação ao cenário externo o governo Lula procurou ainda 

em seu primeiro mandato operacionalizar políticas voltadas para produtos na pauta das 

exportações brasileiras, tanto os produtos tradicionais quanto os produtos 

manufaturados buscando explorar novos mercados, e para isso o governo priorizou 

fortalecer a relação do Brasil com os países integrantes do MERCOSUL, visando 

aumentar o poder de barganha do Brasil e dos outros países integrantes do Acordo de 

Livre Comércio das Américas (ALCA). (FILHO, 2005). 

A partir de 2006 no segundo mandato de seu governo, o presidente Lula 

prosseguia com sua visão desenvolvimentista, cujas ações se deram por meio da 

ampliação do crédito ao consumidor, aumento real no salário mínimo, programas de 

transferência direta de renda, a criação do Programa de Aceleração do crescimento 

(PAC), e a ampliação do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) para estimular 

os investimentos públicos e privados. (TEIXEIRA E PINTO, 2005) 
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2.2 - A crise de 2008 

A partir de setembro de 2008 a economia brasileira se modificou abruptamente 

com os efeitos da crise financeira internacional. A restrição de liquidez no mercado 

financeiro internacional fez com que a desconfiança dos agentes se elevasse, colocando 

em dúvida a solvência do sistema bancário mundial. Inicialmente o impacto da crise 

financeira internacional no Brasil fez com que o crédito doméstico fosse reduzido, as 

exportações se contraíssem dado à queda no preço internacional das commodities e a 

taxa de câmbio real/dólar subisse por causa da fuga de capitais devido à piora do setor 

de exportação. (BARBOSA E SOUZA, 2010) 

Foram adotadas políticas fiscais e monetárias anticíclicas pretendendo evitar a 

contaminação da crise no sistema financeiro e obter o crescimento da economia 

brasileira o mais cedo possível. Os programas que o governo havia adotado 

anteriormente permaneceram, tais como: a rede de proteção às famílias, as desonerações 

do PAC e do PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo), a ampliação dos 

investimentos públicos, a reorganização das folhas salariais e do serviço público federal. 

(Ibid) 

Enfatizando as políticas fiscais, o governo reduziu a estimativa do resultado 

primário para o ano de 2009 para acomodar a expansão do gasto público e a queda na 

arrecadação tributária, sem a contabilização do investimento público a estimativa caiu 

de 3,3% do PIB para 2,5%, e com a contabilização do investimento caiu de 2,8% para 

1,6% do PIB. (BARBOSA E SOUZA, 2010) 

O impacto fiscal das ações do governo teve resultado moderado, havendo, 

contudo, uma piora no resultado fiscal e na dívida pública, cujo déficit público 

acumulado em 12 meses se eleva em 2009, e acompanhando esse aumento, a dívida 

pública também se amplia
4
. (Ibid) 

Uma mudança no imposto de renda foi implementada ao final de 2008 sendo 

introduzidas duas alíquotas intermediárias, no qual o sistema contaria no total com 

cinco delas, sendo: 0%, 7,5%, 15%, 22%, 27,5%. O que representou uma desoneração 

tributária para a população de classe média, injetando 0,2% do PIB na rendas das 

famílias em 2009. (BARBOSA E SOUZA, 2010) 

Para estimular a recuperação econômica o governo lançou o programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV) que tinha como objetivo possibilitar o acesso à moradia de 

                                                 
4
 Ver análise de dados no capítulo 3. 
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famílias com baixa renda, além de incentivar o setor de construção civil que é um setor 

intensivo em trabalho e insumo. O programa MCMV contou com subsídios oferecidos 

pelo governo juntamente com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que 

disponibilizava subsídios no valor de entrada dos imóveis e nas taxas de juros às 

famílias com renda baixa. O governo também reduziu os impostos indiretos sobre a 

construção de casas populares a fim de reduzir o valor total do financiamento para que 

as famílias possam ter acesso ao crédito imobiliário com taxas subsidiadas. Foi criada 

ainda para esse programa uma linha de crédito com taxas mais favoráveis do que as do 

mercado utilizando como um dos instrumentos o Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES), para incentivar o investimento privado em infra-estrutura urbana associados 

a grandes projetos habitacionais. (Ibid) 

No segundo semestre de 2009, um ano após o início da crise, a economia 

brasileira voltou a crescer em virtude das medidas adotadas pelo governo federal. A 

ação do governo federal para minimizar os impactos da crise, fez com que o Brasil 

atravessasse a fase mais crítica da crise sem que houvesse uma desestabilização na 

economia. A taxa de desemprego subiu em 2008, mas logo voltou a cair e os salários e 

os empregos voltaram a crescer em 2009, simultaneamente com a confiança dos 

empresários e dos consumidores, cujo crescimento em 2010 havia sido retomado apesar 

da intensidade da crise. (BARBOSA E SOUZA, 2010) 

Após o término do mandato do governo Lula, a presidente Dilma Rousseff 

conquista as eleições no final de 2010 deixando claro aos eleitores que daria 

continuidade ao governo antecessor, o que nos leva a entender que a presidente seria 

bem-sucedida em seu governo, ao qual segundo Pereira: 

 Quando a presidente Dilma Rousseff foi eleita, no final de 2010, com o 

apoio decisivo do presidente Lula, a sociedade brasileira supôs e a nova 

presidente confirmou que seu governo seria uma continuação do anterior, [...] 

Algo que, depois de dois anos de governo, vemos que ela tentou fazer, mas 

foi apenas parcialmente bem-sucedida. (PEREIRA, 2013, pg. 5) 

2.3 - Governo Dilma 

Apesar da declaração da presidente em afirmar o seu compromisso com a 

continuidade do governo antecessor e por assim dizer “replicar” o bom desempenho não 

só econômico, mas popular do ex-presidente Lula, a então presidente Dilma já encontra 
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um pouco de dificuldades no início do seu governo, ao qual pode ser visto no 

crescimento ínfimo do PIB de 1,92%
5
. (PEREIRA, 2013) 

No início de seu mandato, a presidente Dilma juntamente com sua equipe 

econômica, optou por uma política fiscal contracionista a fim de elevar o superávit 

primário do setor público consolidado. A elevação do superávit primário permitiria ao 

governo confirmar o seu compromisso com as contas públicas, com o objetivo de 

fortalecer a confiança dos agentes públicos e privados no novo governo. (CAGNIN et 

AL., 2013) 

O governo Dilma buscou reforçar em seu governo a importância da política 

fiscal como instrumento de política de desenvolvimento e não se restringiu apenas ao 

atributo do seu uso em medidas anticíclicas em momentos específicos, sobre esta 

questão Lopreato cita: 

Finalmente, o governo reforçou o uso da política fiscal como instrumento da 

política de desenvolvimento, sem abandonar a defesa da sustentabilidade da 

dívida pública. As ações não se limitam à proposição convencional de defesa 

de medidas anticíclicas, direcionadas, em momentos específicos, a recolocar 

a economia em uma trajetória consistente com o produto potencial. O novo 

arranjo da política macroeconômica reforçou o mix de política fiscal e 

política monetária no controle da demanda agregada. Além disso, o manejo 

da política fiscal, lembrando traços da velha síntese neoclássica, buscou 

atender a dois propósitos: manter o apoio ao crescimento e contribuir na 

defesa da estabilidade. O foco continuou preso ao curto prazo e pouca 

atenção se deu ao conselho de Keynes de usar os gastos públicos na 

sustentação da trajetória de longo prazo da economia. (LOPREATO, 2015. 

Pag. 27). 

Em seu governo buscou aliar instrumentos da política fiscal para reaquecer a 

economia e aumentar a competitividade nacional, e, um dos instrumentos utilizados 

foram as desonerações tributárias de diversos setores da economia. As maiores partes 

dessas desonerações faziam parte do Plano Brasil Maior lançado em 2011 dentre os 

quais podemos citar: a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); o 

Regime Especial de Reintegração de Valores tributários para as empresas exportadoras 

(REINTEGRA) que devolvia um percentual de até 3% das receitas de exportação às 

empresas; redução gradativa do prazo de devolução de crédito do PIS-PASEP/COFINS
6
 

sobre os bens de capital; ampliação do simples nacional; as desonerações sobre a folha 

                                                 
5
 Ver análise de dados no capítulo 3. 

6
 PIS/PASEP - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público  

COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
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de pagamento voltada para setores intensivos em mão de obra; e o estabelecimento de 

um novo regime tributário para o setor automotivo. (CAGNIN et AL., 2013) 

Observamos, que o governo busca atrair o capital privado através dessas 

medidas, para os investimentos de infraestrutura almejando aumentar a competitividade 

industrial puxando o investimento através do setor privado. A proposta que se defende, 

é que o desenvolvimento está atrelado à recuperação industrial, o que explica grande 

parte das desonerações. (LOPREATO, 2015) 

Já em relação ao investimento público, o governo federal autoriza no final de 

2011 a ampliação do endividamento dos estados em cerca de R$ 40 bilhões junto ao 

BNDES e a outros agentes financeiros como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). (CAGNIN et AL., 2013) 

Com essas medidas, uma redução tributária já era esperada pelo governo, e entre 

agosto de 2011 e julho de 2012 o superávit primário do setor público foi reduzido. Além 

do mais, as desonerações tributárias não tiveram o efeito esperado em medidas de 

desenvolvimento econômico, exigindo uma intervenção direta por parte do governo. 

(CAGNIN et AL., 2013) 

Ao final do mês de junho de 2012 o governo federal anunciou o Programa de 

Compras Governamentais ao qual estavam previstos R$8,43 bilhões de compras que 

estariam beneficiando vários setores, como o de máquinas e equipamentos entre os 

quais: (3,6 mil retroescavadeiras e 133 mil motoniveladoras); veículos (8 mil 

caminhões, 40 blindados e 30 lançadores de mísseis para as Forças Armadas, 8,7 mil 

ônibus para o Programa Caminho da Escola, 2,1 mil ambulâncias, 3 mil tratores), 

medicamentos (R$6 bilhões em vacinas e medicamentos) e etc. Tais compras 

governamentais também incluíam compras adicionais do governo, gastos que não 

estavam previstos no orçamento, de 6,6 bilhões de reais. Esses gastos eram vistos como 

necessário para o andamento do PAC e para que o investimento público avançasse com 

tais contribuições, o que não fora concretizado dado à dificuldade de se executar 

investimentos públicos fixados em recursos do Orçamento Geral da União. (CAGNIN 

et AL., 2013) 

No final de agosto de 2012 a taxa de juros cobrado no Programa de Substituição 

de Importação (PSI) foi reduzida de 5,5% para 2,5% a.a., o que levou a patamares reais 

negativos a taxa real de juros, além do anúncio da prorrogação e a definição de 

renúncias fiscais a serem divididos entre os anos de 2012 e 2013. A redução do IPI foi 

prorrogada até o final de outubro enquanto para os setores como os de móveis e linha 



22 

 

branca, a cobrança das alíquotas reduzidas foi prorrogadas até o final do ano de 2012, 

mas no caso de materiais de construção e de bens de capital a redução foi prorrogada até 

o final de 2013. O governo também permitiu as empresas participantes do PSI com 

dificuldades de pagar os seus compromissos a possibilidade de acelerar de 48 para 12 

meses a depreciação de determinados bens (caminhões e vagões), o que implica na 

redução do lucro e consequentemente na redução da arrecadação de imposto de renda e 

da CSLL. (CAGNIN et AL., 2013)  

O resultado primário da União foi obtido em 2012 com a ajuda de operações 

conhecidas como “contabilidade criativa” que envolvem a troca de ativos públicos e 

privados entre a Secretaria do Tesouro Nacional, BNDES, Caixa econômica Federal e 

Fundo Soberano do Brasil, e também na antecipação do pagamento de dividendos ao 

governo de forma que fosse reforçado o resultado primário contabilmente. (CAGNIN et 

AL., 2013)  

O governo Dilma Rousseff seguiu os padrões semelhantes ao governo Lula, 

porém com defesa e autonomia no que tange a questões relevantes da economia 

brasileira que assegurassem a retomada do crescimento que em seu governo teve a 

política fiscal como instrumento de sustentação da demanda de setores relevantes da 

cadeia produtiva. Entretanto os resultados obtidos até a primeira metade de 2013 não 

foram muito convincentes demonstrado pelo comportamento razoável do PIB
7
. 

(LOPREATO, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ver análise de dados no capítulo 3. 
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3 – ANÁLISE DOS INDICADORES FISCAIS DO BRASIL NO PERÍODO DE 

2003 A 2016 

No presente capítulo serão analisadas as mudanças nos indicadores fiscais do 

Brasil no período de 2003 a 2016 a fim de buscar fatores que possam explicar a 

deterioração dos indicadores fiscais da economia brasileira. Para alcançar os objetivos 

propostos, a metodologia do presente trabalho consiste de análises baseadas em dados 

disponíveis pelo Banco Central do Brasil (Bacen), Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), Receita Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  

Ministério da Fazenda e outros órgãos públicos. 

3.1 Metodologia 

Antes de começar a análise de dados (seção 3.2) é importante esclarecer alguns 

conceitos e a importância que eles possuem para a análise. Primeiramente, é necessário 

saber qual é o papel da política fiscal que, segundo o Tesouro Nacional, reflete o 

conjunto de medidas que o governo tem para arrecadar tributos e realizar suas despesas 

de modo a cumprir: a estabilidade macroeconômica, a redistribuição de renda e a 

alocação de recursos. A função de estabilizar consiste em um crescimento econômico 

sustentando, com baixos níveis de desemprego e estabilidade de preços. A função da 

redistribuição de renda é assegurar a distribuição equânime da renda. E por fim, a última 

função tem por objetivo fornecer de forma eficaz os bens e serviços públicos 

compensando falhas de mercado. 

No Brasil, a política fiscal
8
 segundo o Tesouro Nacional, é conduzida com um 

elevado grau de responsabilidade, visando manter o equilíbrio dos recursos públicos e 

reduzir gradualmente a dívida liquida como percentual do PIB, contribuindo para que 

haja estabilidade, crescimento e desenvolvimento econômico do país. Notoriamente, a 

política fiscal busca gerar empregos, aumentar os investimentos públicos e ampliar a 

rede de seguridade social com destaque para a redução da pobreza e da desigualdade. 

É preciso esclarecer também o que são os indicadores fiscais, que por definição 

do Banco Central medem a evolução das finanças do setor público que permite avaliar o 

desempenho fiscal de um país ao longo do tempo. Os resultados fiscais (a diferença 

entre as receitas e as despesas), ou a necessidade de financiamento, podem ser 

calculados pelos conceitos nominal, operacional e primário. 

                                                 
8
 Conceito de política fiscal no Brasil, disponível em: < http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-

politica-fiscal> acesso em 10 de maio de 2017. 
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O resultado primário
9
, pela definição do Bacen, é o resultado nominal 

(Necessidade de Financiamento do Setor Público – NFSP) menos os juros nominais que 

incidem sobre a dívida líquida interna e externa. Os juros que incidem sobre a dívida do 

setor público são determinados pelo nível da taxa de juros nominal interna, externa e 

pela dimensão dos déficits anteriores (dívida atual). A inclusão dos juros no cálculo do 

déficit, ou seja, da dívida atual, dificulta a mensuração do efeito da política fiscal 

implementada pelo governo visto que, os juros refletem um gasto passado e ao ser 

incluso no cálculo da dívida o refletirá, dificultando a real mensuração do efeito da 

política fiscal na economia. Com isso, o resultado primário é importante para avaliar a 

compatibilidade entre as metas da política macroeconômica e a sustentabilidade da 

dívida, ou seja, da capacidade do governo de honrar seus compromissos.  

O resultado nominal
10

 segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) é o 

balanço entre as receitas totais e as despesas totais que correspondem a NFSP. O 

resultado é calculado pelo método abaixo da linha que equivale à variação total da 

dívida fiscal líquida em um determinado período. O método “abaixo da linha” utilizado 

pelo STN consiste em apurar o resultado fiscal a partir do seu financiamento, ou seja, 

através da variação da dívida líquida. Essa dívida líquida equivale ao saldo líquido do 

endividamento do setor público não financeiro juntamente com o Banco Central e o 

setor financeiro (público e privado) e o resto do mundo. Por esse conceito, chega-se ao 

montante de recursos financeiros disponíveis na economia (poupança) apropriados pela 

administração pública.  

A Dívida Líquida do Setor Público
11

 (DLSP) segundo o STN refere-se às 

obrigações do setor público não financeiro
12

 subtraído dos seus ativos financeiros 

juntamente com os agentes privados não financeiros, públicos e privados. É importante 

citar que, diferentemente dos outros países, no Brasil a definição de dívida líquida 

considera os ativos e os passivos financeiros do Bacen, incluindo alguns itens como, as 

reservas internacionais (ativo) e a base monetária (passivo). Um ponto relevante para se 

                                                 
9
 Conceito de resultado primário do Banco Central, disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=462&idioma=P&idpai=GLOSSARIO> acesso em 4 de 

maio de 2017.  
10

 Conceito de resultado nominal no Brasil, disponível em: 

<http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?subtema=5#ancora_consulta> 

acesso em 12 de maio de 2017. 
11

 Conceito de dívida líquida do setor público no Brasil, disponível em: < STN – Secretaria do Tesouro 

Nacional. Disponível em:< http://www3.tesouro.gov.br/divida_publica/downloads/Parte%201_4.pdf> 

Acesso em 12 de maio de 2017.  
12

 Como dívida interna e externa, tanto contratual quanto mobiliário. Os compulsórios, as operações 

compromissadas e a base monetária. 



25 

 

destacar é que a definição de dívida líquida é o que se utiliza frequentemente para fins 

de se acompanhar a sustentabilidade fiscal de um país, sendo defendida a criação de um 

conceito mais amplo pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) ao qual incluiria ativos 

não financeiros, como ações de empresas estatais e imóveis, passivos contingentes, 

entre outros itens. 

A Dívida Bruta do Governo Geral
13

 (DBGG) segundo o STN é a dívida total de 

responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e municipais com o setor 

público financeiro
14

. São subtraídos da dívida bruta os passivos de um ente cujo credor 

seja outro ente incluso na DBGG. Sendo assim, são excluídos, por exemplo, créditos 

representados por títulos públicos que se encontram em poder de seus órgãos da 

administração direta e indireta, de fundos públicos federais e dos demais entes da 

federação
15

. Este indicador, diferentemente da DLSP não considera os ativos dos entes 

governamentais. Ao deduzi-los, a DBGG não cria discussões sobre sua qualidade, bem 

como a sua correta precificação. Se por um lado a isso torna a DBGG mais concisa em 

seu conceito, permitindo comparações internacionais de forma mais eficiente, quando se 

observa este indicador isoladamente é muito difícil que o mesmo descreva a história 

fiscal de um país. Isso ocorre porque a DBGG não captura corretamente as decisões de 

política econômica que envolva movimentos de aumento ou de redução de ativos cuja 

contrapartida seja de movimentos de endividamento do governo, bem como a relação 

entre o governo federal e a autoridade monetária que observa as especificidades de 

diferentes países. 

3.2 - A evolução dos indicadores fiscais brasileiros no período recente de 2003 a 

2016  

Serão analisados alguns dados fiscais recentes da economia brasileira para 

mostrar o comportamento dos indicadores fiscais ao longo do período estabelecido de 

2003 a 2016. Dentro desta análise serão utilizados dados da dívida líquida do setor 

público e a dívida bruta do governo geral a fim de verificar a sua tendência ao longo do 

período. Também será analisado o resultado primário e nominal do governo para 

                                                 
13

 Conceito de dívida bruta do governo geral no Brasil, disponível em: < STN – Secretaria do Tesouro 

Nacional. Disponível em:< http://www3.tesouro.gov.br/divida_publica/downloads/Parte%201_4.pdf> 

Acesso em 12 de maio de 2017.  
14

 Diferentemente da DLSP a DBGG não considera os ativos de responsabilidade dos entes por ela 

abrangidos, apenas os passivos. As obrigações externas são convertidas em reais pela taxa de câmbio no 

final de cada período. 
15

 A esclarecer: aplicações em títulos públicos da previdência social, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) e de outros fundos bem como dos estados e municípios, se houver. 
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observar os superávits (quando a receita é maior do que a despesa) e os déficits (quando 

a despesa é maior do que a receita). 

Partindo destas análises serão observadas separadamente as receitas e as 

despesas a fim de verificar o que está ocorrendo com a receita e com a despesa que, 

mais para frente serão colocadas em composição pra se verificar quais receitas e 

despesas contribuem mais para o balanço do governo. 

A partir destas análises poderá ser observado com mais detalhe a evolução de 

algumas das principais receitas e despesas do governo, ou seja, aquelas que possuem um 

maior peso para as contas, tanto para saldo positivo (elevação das receitas) quanto para 

saldo negativo (elevação das despesas). 

Para dar início à análise, será mostrada através da figura abaixo a evolução da 

dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral de 2003 a 2016 a fim 

de observarmos se a tendência das dívidas ao longo deste período têm sido crescente, 

estável ouvem decrescendo ao longo dos anos. 

 

Figura 1: Dívida líquida do setor público e dívida bruta do governo geral
16

 (% do PIB) 

2003 a 2016 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria. 

 

A figura acima mostra que a dívida líquida do setor público vem diminuindo 

desde 2003 com uma queda acentuada da dívida líquida em 2008, porém, no final do 

                                                 
16

 A metodologia utilizada até 2007 pelo Bacen incluía em seus cálculos a Petrobrás e a Eletrobrás, 

diferentemente da metodologia utilizada posteriormente, ou seja, a partir de 2008 se excluem de seus 

cálculos as referidas empresas. 
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mesmo ano até 2009 tanto a dívida líquida quanto a dívida bruta se elevam refletindo o 

impacto da crise financeira de 2008, como mostrado no capítulo 2.   

A partir de 2013, a dívida líquida do setor público começa a se elevar após anos 

de queda. Já a dívida bruta do governo geral, declina com algumas oscilações até 2013, 

mudando sua trajetória ascendendo a partir do mesmo ano. 

Para ajudar a explicar o comportamento das dívidas a figura abaixo mostrará o resultado 

primário e o resultado nominal com o propósito de expor as possíveis causas do 

comportamento das dívidas crescerem ou retraírem ao longo do período analisado. 

 

Figura 2: Resultado primário e nominal do governo central (% do PIB) 

2003 a 2016 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

A figura acima mostra o resultado primário e nominal do Governo Central anual 

em % do PIB. Como podemos ver, o resultado primário do Governo Central obteve uma 

elevação entre 2003 e 2004 atendendo as expectativas do governo que havia elevado a 

meta do resultado primário como mostrado no capítulo 2. Mas, a partir de 2005 o 

resultado primário começa a declinar com uma acentuação em 2009 refletindo o 

impacto da crise financeira de 2008, e um déficit a partir de 2013, apesar do esforço do 

governo Dilma em elevar o resultado primário em seus primeiros anos de governo.  

Já o resultado nominal se encontra em déficit desde 2003 (ano de partida para a 

análise), ao qual oscilou entre -2% e -4% até o ano de 2012, mantendo uma queda a 

partir do mesmo ano. A partir de 2015, porém, o resultado nominal obtém uma leve 

retração, muito pouco significativa e que não indica que o resultado nominal está 
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retornando a um patamar como o vivido em 2008, cujo resultado marcou o valor mais 

baixo da série de -0,8% do PIB. 

Se observarmos o período de 2015 e compararmos com os demais períodos da 

série histórica, veremos que esse é o período no qual os valores chegaram aos piores 

patamares dos últimos 12 anos. 

Com o propósito de analisar melhor as oscilações do resultado primário e o resultado 

nominal, será exposta na figura abaixo uma análise referente ao saldo primário 

(superávit/déficit) e a dívida (estoque) do governo entre o período de 2003 a 2016. 

 

Figura 3: Saldo primário (superávit/déficit) e a dívida (estoque) 

(% do PIB) 2003 – 2016 

 

Fontes: Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. Elaboração Própria. 

 

A figura acima mostra a evolução do saldo primário da economia (receita menos 

a despesa) 
17

 e a dívida líquida do setor público. Como podemos observar a dívida 

líquida do setor público sofreu algumas oscilações desde 2003, com uma queda 

acentuada em 2008, como uma possível causa do efeito da crise financeira internacional 

e uma trajetória ascendente a partir de 2013 por possíveis efeitos da política de redução 

do IPI e desonerações na folha de pagamento, (vide capítulo 2). 

                                                 
17

 A subtração da receita pela despesa não apresentará os mesmos resultados fornecidos pelas estatísticas 

porque para a análise do saldo (receita total – despesa total) é utilizado o conceito “abaixo da linha” que 

utiliza a variação da dívida líquida para a apuração do resultado fiscal. Logo, não dá para se calcular o 

saldo subtraindo a despesa da receita, porém, a trajetória do gráfico será igual diferenciando apenas os 

valores 
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 Já no saldo, vemos oscilações maiores com crescentes superávits até 2008 que 

alcançou 2,8% do PIB, contra uma queda de 1,4% do PIB em 2013 e o registro em 2015 

de -2,0% do PIB. 

Observa-se também na figura acima, que quando há uma elevação do saldo 

primário a dívida líquida sofre uma queda, e quando o saldo primário diminui a dívida 

líquida se eleva, e isso é observado até o ano de 2016 cuja queda do saldo primário foi 

mais acentuada do que a elevação da dívida líquida (estoque).  

Para aprimorar a análise, será exibida na figura abaixo a evolução da receita 

primária líquida e a despesa primária total do governo de 2003 a 2016 a fim de 

esclarecer as mudanças ocorridas com a dívida líquida do setor público e o resultado 

primário do governo geral. 

Figura 4: Receita primária líquida e despesa primária total (em % do PIB) 

2003-2016 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

A figura acima mostra a tendência da receita líquida e da despesa total entre os 

anos de 2003 a 2016. A receita líquida apresenta algumas oscilações, iniciando-se com 

uma elevação das receitas em 2003, reflexo da reforma previdenciária e da 

minirreforma tributária iniciada pelo governo Lula, como visto no capítulo 2, e um leve 

declínio em 2009 que pode ser explicado pelos reflexos da crise financeira do ano 

anterior, com uma crescente elevação até o ano de 2010, ao qual a partir do mesmo 

tende a declinar. 

A despesa total mantém um crescimento moderado de 2003 a 2007 e entre os 
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despesa total, refletindo os gastos do governo como meio de aquecer a economia em 

resposta a crise financeira de 2008, e esse movimento cessa em 2010, ao qual a partir 

desse mesmo ano, a despesa total declina. Esse declínio não permanece por muito 

tempo, já que a partir de 2012 verifica-se novamente uma ascensão da despesa total, e 

essa ascensão pode ser explicada pela adoção do Plano Brasil Maior. Essa elevação se 

mantém até 2015, no qual se verifica uma estabilidade na despesa a partir do mesmo 

ano. 

O superávit (receita maior do que a despesa) pode ser observado na figura acima 

entre os anos de 2003 a 2013 ao qual a receita está acima da despesa. Porém, a partir de 

2014 a economia brasileira passa a incorrer em déficits, dado que, as despesas se elevam 

mais do que as receitas. Essa diferença pode ser explicada porque a partir do mesmo ano 

a economia brasileira obteve um total de receitas de 18,0% do PIB e um total de 

despesas de 18,3% modificando a trajetória como visto na figura acima. A essa 

mudança no superávit e a ocorrência de déficits na economia brasileira pode ser 

atribuída tanto a uma elevação da despesa/PIB quanto uma retração da receita/PIB.  

Para pontualizar a análise será exposta na figura abaixo os principais itens que 

compõem a receita primária total do governo central em 2003 e 2016 a fim de mostrar 

que a composição da receita do governo permaneceu praticamente inalterada, ou seja, os 

itens continuaram sendo os mesmos e seus respectivos valores sofreram poucas 

alterações. 
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Figura 5: Composição da receita primária  

2003 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

Figura 6: Composição da receita primária  

2016  

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

As figuras acima mostram as principais fontes de receitas do governo central 

referente aos anos de 2003 e 2016 a fim de verificar se as referidas contas acima se 

modificaram muito ao longo dos anos. Podem-se observar em ambas as figuras, que 

entre esses anos, a composição do total da receita não foi alterada de forma relevante. 
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Em 2003, por exemplo, o imposto de renda somava 4,9% do PIB e em 2016 5,4%, a 

arrecadação líquida para o RGPS somava 4,7% do PIB em 2003 e em 2016 5,7%, o 

COFINS somava em 2003 3,5% do PIB e em 2016 3,3%. Ou seja, as maiores 

participações das receitas ao longo dos anos continuam sendo provenientes do imposto 

de renda, arrecadação líquida para o RGPS e o COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), tomando a frente da Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) e do PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público). 

Para melhor compreensão será exposta na figura abaixo a evolução das 

principais fontes de arrecadação do governo de 2003 a 2016 com o propósito de mostrar 

a tendência destas contas ao longo dos anos. 

 

Figura 7: Receitas primárias do governo central (% do PIB)  

2003 a 2016  

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

A figura acima representa a evolução das principais fontes de receitas primárias 

do governo central ao longo do período em porcentagem do PIB contabilizadas de 2003 

a 2016. 
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COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) vem sofrendo 

queda desde 2013. 

Para pontualizar a análise será exposta na figura abaixo a composição das 

principais despesas primárias totais do governo central de 2003 a 2016 a fim de mostrar 

que o item que compõe o total da despesa não se alterou e seus respectivos valores 

sofreram poucas alterações. 

 

Figura 8: Composição da despesa primária 

2003 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

Figura 9: Composição da despesa primária 

2016 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 
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As figuras anteriores mostram a participação de algumas das maiores despesas 

no total dos gastos do governo referentes aos anos de 2003 e 2016. Com os dados 

contidos nas figuras acima podemos observar que as maiores despesas provêm dos 

benefícios previdenciários com 41%, pessoal e encargos sociais com 21% e com 

despesas discricionárias de todos os poderes que engloba o PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento), MCMV (Minha Casa Minha Vida), ministérios da 

educação, desenvolvimento social, saúde e demais com 23%. 

Na figura abaixo são exibidas as despesas primárias do governo central de 2003 

a 2016 com o propósito de mostrar a evolução destas despesas ao longo do período 

estabelecido a fim de tentar explicar através da abertura dos componentes da receita e da 

despesa se foi um aumento de uma ou mais despesas específicas ou a redução de uma 

ou mais receitas específicas que causaram a elevação da despesa/PIB e a queda da 

receita/PIB conforme mostrada na figura 04.    
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Figura 10: Despesas primárias do governo central (% do PIB)  

2003 a 2016 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

A figura acima mostra a evolução das principais despesas primárias do governo 

central em % do PIB de 2003 a 2016. Podemos observar no gráfico acima que os 

maiores gastos do governo são com a previdência social, com as despesas 

discricionárias do governo e com pessoal e encargos que abrange o ministério da 

educação, saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as sentenças 

judiciais e etc. 

Os benefícios previdenciários sofreram algumas oscilações ao longo dos anos, 

sendo registrado o menor valor em 2003 de 6,2% do PIB, e, a partir de 2013 é possível 

visualizar que esta despesa passa a ascender registrando 8,1% do PIB em 2016, maior 

valor registrado para esta despesa. 

A despesa com pessoal e encargos vem decrescendo desde 2010 após o seu pico 

em 2009. No ano de 2003 foi registrado 4,6% do PIB, valor semelhante em 2009, ao 

qual, a partir do mesmo ano começa uma trajetória decrescente até o ano de 2014. A 

partir deste ano, a despesa inicia uma trajetória ascendente, registrando 4,1% do PIB em 

2016, último ano para a análise desta despesa. 

A trajetória da evolução das despesas discricionárias de todos os poderes se 

iniciou em 2003 com uma ascendência registrada por seu menor valor de 3,1% do PIB 

com um pico em 2010 de 5,2%, ao qual, após este mesmo ano passou a oscilar com 

elevações e declives registrando em 2016 4,5% do PIB. 
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Dada as análises feitas das figuras 05 a 10, pode-se concluir que não houve de 

fato aumento substancial de nenhuma despesa específica e nem queda substancial de 

nenhuma receita específica que pudessem explicar as variações da receita e da despesa 

mostrada na figura 04, que faz com que seja acrescentada uma análise com o PIB a fim 

de analisar a receita, a despesa conjuntamente. 

Na figura abaixo será mostrada a evolução da receita primária total do governo 

central, a despesa primária total e o PIB em variação real anual com o propósito de 

esclarecer se a mudança nos indicadores fiscais no período recente se deu pela queda de 

receita, do PIB, ou uma elevação da despesa sendo analisados os anos de 2003 a 2016. 

 

Figura 11: Variação real anual da receita primária total, despesa primária total e PIB  

2003 a 2016 (%) 

 

Fonte: Ipeadata/IBGE. Elaboração própria.
18

Acesso em 7 de junho de 2017. 

A figura acima apresenta a evolução da receita primária total, da despesa 

primária total e do PIB em variação real anual. Podemos observar na figura que a 

despesa tem uma variação crescente a partir de 2003 se mantendo a partir de 2004 a 

patamares bem próximos, porém, entre os anos de 2008 a 2011 ela tem um 

comportamento diferente, dado que, apesar de em 2008 ela variar menos do que em 

2007, a variação da despesa tem uma elevação acentuada a partir de 2009 chegando a 

16,1% em 2010, maior valor registrado para este indicador. Contudo, a partir de 2010, a 

variação deste indicador decresce chegando a um patamar negativo em 2011, sendo 

                                                 
18

 Os dados até 2015 foram coletados no site do ipeadata e o ano de 2016 no IBGE. 

<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3384&busca=1&t=pib-

recua-3-6-2016-fecha-ano-r-trilhoes>  acesso em 07 de junho de 2017. 
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registrada uma variação de -2,9%, queda menos acentuada do que a valor registrado em 

2003 que foi de -3,9%. A partir de 2011, contudo, a variação da despesa volta a 

patamares positivos até o ano de 2015 com um crescimento da despesa variando menos 

do que em 2014, por exemplo, ao qual foi registrado o valor de 1,9% ante o valor de 

6,3%. Porém, em 2016 (último ano da análise) a variação da despesa primária se torna 

negativa registrando o valor de 1,2%, mostrando que na verdade no período recente a 

despesa variou, mas com uma variação muito menor do que a observada nos anos de 

2003 a 2007 e 2010, por exemplo. 

A variação da receita primária por outro lado, se mantém menor do que a 

variação da despesa primária em quase todos os anos, exceto nos anos de 2008 

registrando o valor de 9,6%, no ano de 2010 ao qual foi registrado o valor de 18,4% e 

no ano de 2011 com o valor de 1,0%. 

A variação do PIB por sua vez inicia 2003 com uma variação positiva de 1,14%, 

se compararmos com a receita e a despesa que mantiveram seus valores negativos 

naquele ano, o PIB variou de forma positiva. Porém, a partir de 2004 até 2007 o PIB 

passa a variar menos do que a receita e a despesa mudando a sua trajetória em 2008. A 

partir desse ano, o PIB passa a apresentar oscilações estando ora abaixo da despesa ou 

da receita ora de ambos, porém, em quase toda a evolução da série, exceto em três anos, 

podemos observar a variação do PIB acima da despesa, pois, nos demais anos a variação 

do PIB se encontra continuamente abaixo da despesa. Vale salientar que de 2013 para 

2014 vemos uma mudança no comportamento da variação do PIB que passa a variar 

mais do que a receita e esse comportamento permanece até 2016, ano ao qual a variação 

obtém uma queda maior do que a queda da receita. 

Podemos concluir que as mudanças nos indicadores fiscais, se deram mais pela 

variação menor do PIB e da receita, do que um aumento da despesa propriamente dito, 

dado que, a partir de 2014 a variação da despesa primária decresce, e, em 2016 é 

registrada uma queda de -1,2%, valor bem menor do que o registrado em 2013 de 6,6 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho procurou analisar a dinâmica da política fiscal dos governos 

Lula e Dilma, a fim de averiguar quais possíveis fatores ajudariam a explicar a 

deterioração dos indicadores fiscais recentes. 

 Pôde-se observar, que fatores como as decisões adotadas tanto no governo Lula 

quanto no governo Dilma, influenciou os indicadores fiscais e isso é visível quando se 

analisa os indicadores econômicos separadamente e/ou conjuntamente. 

 O trabalho mostrou que a deterioração dos indicadores fiscais na economia 

brasileira de 2008 a 2010, se deu muito mais por reflexos da crise financeira 

internacional e o aumento da desconfiança dos agentes, do que propriamente dito das 

decisões inadequadas na política fiscal. É importante ressaltar a visão de Keynes, de que 

a intervenção do governo na economia através da política fiscal serve como âncora para 

os investidores em momentos de incerteza. De certo, não podemos afirmar que as 

medidas contracíclicas por meio da política fiscal adotada pelo governo Lula foram 

keynesianas, mas, o impacto da crise financeira internacional na economia não perdurou 

muito, inclusive, graças às medidas adotadas pelo governo Lula. 

 Outro período de deterioração dos indicadores fiscais se deu durante o governo 

da presidente Dilma Rousseff
19

, mais precisamente no período de 2013 ao período mais 

recente (2016), no qual é verificado o uso da política fiscal como instrumento de 

desenvolvimento e não como medidas anticíclicas. Diante disso, foram adotadas 

medidas para aquecer a economia e aumentar a competitividade nacional, como o Plano 

Brasil Maior. Tais instrumentos incluíam muitas desonerações tributárias que reduziram 

a arrecadação do governo e isso é mostrado na análise gráfica a partir de 2013. Medidas 

como estas, permitiram que a receita da economia declinasse, porém esse fato não 

implicou necessariamente em aumento “explosivo” da despesa, até porque como foi 

analisada, a composição da despesa no Brasil é rígida. 

 A hipótese de que a piora nos indicadores fiscais recentes se deram por decisões 

de políticas econômicas não se verificou, pois, o que se observou foi um conjunto de 

medidas adotadas pelo governo para aquecer a economia e aumentar a produtividade, 

principalmente via indústria. Apesar das desonerações tributárias terem impactado 

negativamente a arrecadação, não é possível atribuir a piora nos indicadores fiscais tão 

somente por decisões de políticas econômicas ou pela própria crise econômica, já que  

                                                 
19

 A presidente Dilma Rousseff deixou o cargo da presidência em 31 de agosto de 2016. 
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há um conjunto de fatores não só interno como externo que poderiam influenciar 

negativamente a economia brasileira. O que a análise mostrou foi que, a despesa variou 

muito mais durante o governo Lula do que no governo Dilma. E ainda foi averiguado 

que, durante o governo Lula, o crescimento interno foi impulsionado pelo cenário 

externo devido ao crescimento da economia mundial, o que não ocorreu durante o 

governo Dilma. 

A análise de dados mostrou que a deterioração dos indicadores fiscais recentes 

da economia brasileira, se deu muito mais por uma variação menor do PIB e da receita 

em relação à variação da despesa, do que propriamente dito uma elevação da despesa. 

Em suma, o que se verificou foi que a variação da despesa foi inclusive menor, 

principalmente se compararmos com o ano de 2007 que precede a crise, e o ano de 

2010, pós-crise.  

Anseia-se que este trabalho tenha colaborado para uma melhor compreensão do 

funcionamento política fiscal brasileira e suas características, mesmo sem a intenção de 

obter uma conclusão determinada sobre o tema discutido. Por essa razão, este trabalho 

deixa pontos em aberto que podem ser trabalhados no futuro, como a relação da política 

fiscal em períodos cíclicos, ou ainda, a utilização de mecanismos da política fiscal como 

meio de aquecer a economia, entre outras possibilidades, dado a vasta gama de opções.  
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